
Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та Чернівецьким медичним фаховим коледжем 

 

 

 

м.Кам'янське        «_01_» 09  2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Чернівецький медичний фаховий коледж (далі – Коледж) в особі директора кандидата 

медичних наук Фрозіни Василівни КУЗИК (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 
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- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я з 

метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 



- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- сторони мають право залучати здобувачів освіти для участі в культурно-освітніх 

заходах, що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

 
 

 

 

  



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та  Буковинським 

державним медичним університетом 
 

 

м.Кам'янське        «01» 09  2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 
Буковинський державний медичний університет (далі – Університет) в особі ректора 

Бойчук Тараса Миколайовича (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 
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- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я з 

метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 



- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати здобувачів освіти для участі в культурно-освітніх 

заходах, що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

 

 

  



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та ВНКЗ ЛОР "Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського" 

 

м.Кам'янське        «25»__02    2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» (далі - Академія) в особі 

ректора Кривка Юрія Ярославовича (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 



- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 



- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

       

 

 

 

  



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ  

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та  

Житомирським медичним інститутом 

 

 

м.Кам'янське        «_01_» 09  2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Житомирський медичний інститут (далі - Коледж) в особі ректора доктора мед.наук, 

професора Шатило Віктора Йосиповича (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 
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- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я з 

метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 



- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати здобувачів освіти для участі в культурно-освітніх 

заходах, що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

Житомирський медичний інститут 

м. Житомир, 10002, 

вул. Велика Бердичівська, 46/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ 

НАЦІОНАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

 

 

 

м.Кам'янське        «_01_» 09  2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського            МОЗ 

України (далі - Університет) в особі ректора доктора медичних наук, професора 

Корда Михайла Михайловича (всі разом – Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень Законів України «Про вищу освіту», 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

3.2. Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність непередбачену цим договором, яка 

спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я з 

метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати здобувачів освіти для участі в культурно-освітніх 

заходах, що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені 

І.Я.Горбачевського МОЗ України  

 майдан Волi, 1, Тернопiль, 46001 

 Тел.: +380352524492 

 Fax: +380352524183, 250929 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://www.tdmu.edu.ua/
https://goo.gl/Kuf38C
https://goo.gl/Kuf38C


ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та комунальним закладом  

Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж  

післядипломної освіти 

 

м.Кам'янське        «_01_» 09  2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни 

Миколаївни та комунальним закладом Львівської обласної ради Львівський 

медичний фаховий коледж післядипломної освіти (далі - Коледж) в особі директора 

Вовк Лесі Григорівни (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження 

взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і 

розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а 

також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та 

науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей Договір про 

наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співпраці здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співпраця здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

 

3.1. Співпраця між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 



- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

3.1.2. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я з 

метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати здобувачів освіти для участі в культурно-освітніх 

заходах, що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.3. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.5. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.6. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та  

Державним закладом «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

м.Кам'янське        «_02_»___09 __ 2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (далі - Академія) в 

особі ректора Перцевої Тетяни Олексіївни (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів і співробітників.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 



- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 



- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 
  



Договір про співпрацю 

між Комунальним закладом вищоїосвіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та Дніпровським державним технічним університетом 

 

      м.Кам'янське «03»___09____ 2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти Кам'янський медичний коледж (далі-Коледж) в особі 

директора Тимченко Тетяни Миколаївни, Дніпровський державний технічний університет 

(далі - Університет) в особі ректора Коробочки Олександра Миколайовича (всі разом - 

Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці 

у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування взаємних 

інтересів у науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень законів 

України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір 

про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів і співробітників.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших видів 

діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної 

медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 



- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння науковими 

знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, інформаційних та 

методичних матеріалів. 

3.2. Сторони у порядку, передбаченому П.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливістьвикористаннявласноїматеріально-технічноїбазидляорганізації і проведення 

заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих здібностей, 

виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; 

формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, 

забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, патріотичне виховання 

студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими напрямами і 

на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти у 

спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікації 

(стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, що 

проводяться Сторонами. 



6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 

проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-

дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи однієї 

зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його розірвання за 15 

днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, 

що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та підписаними 

Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то він 

вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його було 

укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 
 

 

 

 

  







Договір про співпрацю 

 

між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та 

Державним навчальним вищим закладом «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

 

м.Кам'янське                                                                                                 «04» 09 2019 р. 

 

     Комунальний заклад  вищої освіти Кам'янський медичний коледж (далі - Коледж) в 

особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни, Державний навчальний вищий заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» (далі - Університет) в особі  

ректора Сухого Костянтина Михайловича (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, 

навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності в рамках 

здійснення навчального  та наукового процесу. 

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

 

2.1.  Договір укладається з метою сприяння розвитку вищої освіти та науки з 

урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для 

підвищення ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та 

інших видів діяльності Сторін.  

 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

 - реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері  сучасного розвитку охорони здоров'я України;    

-   організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів;  

- взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної  

освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності.  



3.2. Сторони у порядку, передбаченому П.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

-  можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

-  пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями 

та установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень.  

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

5.1. Сторони мають право: 

- виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів;  

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання: 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- виконувати умови даного договору. 

 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і  

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 

проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-

дослідних, методичних та інших робіт за даним договором. 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.  

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, 

що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та 

підписаними Сторонами.  

 



6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу.  

 

7. Підписи:  

 

 
 

 

  



Договір про співпрацю 

 

між Комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровський  медичний інститут 

традиційної та нетрадиційної медицини» 

 

м.Кам'янське                                                                                                 «04»  __09__2019 р. 

 

     Комунальний заклад  вищої освіти Кам'янський медичний коледж (далі - Коледж) в 

особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни, Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Дніпровський  медичний інститут традиційної та нетрадиційної 

медицини» (далі – Інститут) в особі  директора Абрамова Сергія Вікторовича (всі разом - 

Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці 

у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування взаємних 

інтересів у науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень законів 

України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали цей 

Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, 

навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності в рамках 

здійснення навчального  та наукового процесу. 

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

 

2.1.  Договір укладається з метою сприяння розвитку вищої освіти та науки з 

урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для 

підвищення ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та 

інших видів діяльності Сторін.  

 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

 - реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері  сучасного розвитку охорони здоров'я України;    

- організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів;  

- взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної   

освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 



- обмін досвідом проектно-грантової діяльності.  

3.2. Сторони у порядку, передбаченому П.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

-  можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

-  пошук і підтримку зв'язків з іншими закладами, організаціями та установами з 

метою якісного забезпечення навчального процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень.  

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

5.1. Сторони мають право: 

- виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів;  

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- виконувати умови даного договору. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і  

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 

проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-

дослідних, методичних та інших робіт за даним договором. 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.  

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, 

що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та 

підписаними Сторонами.  

 



6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу.  

 

7. Підписи:  
 

 

 

 

  

 



Договір про співпрацю 

 

між Комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та 

Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту  

 

 

м.Дніпро                                                                                                        «_22»_10___2019 р. 

 

     Комунальний заклад  вищої освіти Кам'янський медичний коледж (далі-Коледж) в 

особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни, Придніпровська державна академія 

фізичної культури і спорту (далі – Академія) в особі  ректора  Савченка Віктора 

Григоровича (всі разом – Сторони), враховуючи необхідність налагодження 

взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і 

розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а 

також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та 

наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, 

навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності в рамках 

здійснення навчального  та наукового процесу. 

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ  

 

2.1.  Договір укладається з метою сприяння розвитку вищої освіти та науки з 

урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для 

підвищення ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та 

інших видів діяльності Сторін.  

 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

 - реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері  сучасного розвитку охорони здоров'я України;    

- організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів;  

- взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної   

освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності.  



3.2. Сторони у порядку, передбаченому П.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

-  можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

-  пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями 

та установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень.  

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

5.1. Сторони мають право: 

- виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів;  

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- виконувати умови даного договору. 

 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і  

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 

проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-

дослідних, методичних та інших робіт за даним договором. 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.  

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, 

що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та 

підписаними Сторонами.  

 



6.7. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу.  

 

7. Підписи:  
 

 
 

 

 

  



Договір про співпрацю 

 
між Комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та  

Запорізьким державним медичним університетом 

м.Кам'янське         «02» ___09 2019 р. 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради»(далі-Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни 

Миколаївни, яка діє на підставі Положення та Запорізький державний медичний 

університет (далі - Університет) в особі ректора Колесника Юрія Михайловича, який діє 

на підставі Статуту (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження 

взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і 

розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а 

також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та 

наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально- 

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності в рамках здійснення 

навчального та наукового процесу. 
 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

 
2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших видів 

діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямами: 
3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

 -реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково ־

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 
- організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної 

освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двостороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- координація спільної діяльності закладів вищої освіти з належної реалізації Закону 

України "Про вищу освіту"; 



- впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними 

планами та програмами; 

- визначення переліку напрямів підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти; 

- формування змісту безперервної підготовки фахівців відповідно до Державних 

стандартів освіти; 

- розробка робочих навчальних планів і програм дисциплін для всіх ступенів підготовки 

фахівців; 

- здійснення кадрового забезпечення виконання Державних програм; 
- залучення викладачів Університету для проведення занять, участь у роботі Державних 
кваліфікаційних і екзаменаційних комісій Коледжу на умовах додаткових угод; 
- здійснення підготовки фахівців наступного рівня з числа випускників Коледжу.  
3.2. Сторони у порядку, передбаченому 11.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 
діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, кадрового потенціалу в процесі 

спільної діяльності забезпечують: 
- пошук і підтримку зв'язків з іншими закладами, організаціями та установами 

з метою якісного забезпечення навчального процесу, проведення пошуково-

аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

-виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально ־

культурних проектів; 
- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально- культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом, даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- виконувати умови даного договору. 

5.3. Для залучення профорієнтованої молоді, враховуючи можливості скороченого 

терміну навчання, профільність та високий рівень знань випускників коледжу: 
- надати право випускникам напряму «Медицина» вступати на контрактних засадах 

до університету на спеціальності «Медицина» і «Педіатрія» на другий курс з 

нормативним терміном навчання, відповідно до вимог Умов та Правил прийому; 

- надати право молодшим спеціалістам (фаховим молодшим бакалаврам, молодшим 

бакалаврам) за напрямом «медицина» вступати до університету на заочну форму навчання 

(контрактна) на основі диплома на освітні програми «Фармація» та «Технології 

парфумерно- косметичних засобів», відповідно до вимог Умов та Правил прийому; 

- надати право молодшим спеціалістам (фаховим молодшим бакалаврам, молодшим 

бакалаврам) спеціальності 221 Стоматологія вступати до університету на другий курс 

(контрактна форма навчання) для здобуття ступеня магістра за даною спеціальністю», 

відповідно до вимог Умов та Правил прийому. 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

6.1. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та проведенні спільних робіт. 



6.2.Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і  

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 

проведенні спільних робіт. 

6.3. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.4. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-

дослідних, методичних та інших робіт за даним договором. 

6.5. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.  

6.6. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. 

6.7. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, 

що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та 

підписаними Сторонами.  

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу.  

 

7. Підписи: 
 

 
 

 

 

  



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Дніпровським національниим 

університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

м.Кам'янське        «02»___09___2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. 

Лазаряна (далі - Університет) в особі ректора Пшінька Олександра Миколайовича (всі 

разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої 

співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування 

взаємних інтересів у науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень 

законів України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали 

цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів і співробітників.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 



- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й 

іншу діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його 

мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  



- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 
 



Договір про співпрацю 

між Комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

Дніпропетровської обласної ради» та Національною металургійною академією України 

м.Кам'янське        «04»___09___2019 р. 

Комунальний заклад вищої освіти Кам'янський медичний коледж (далі-Коледж) в особі 

директора Тимченко Тетяни Миколаївни, Національна металургійна академія України (далі - 

Академія) в особі ректора Величка Олександра Григоровича (всі разом - Сторони), 

враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій 

сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у 

науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу 

освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів і співробітників. 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших видів 

діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

 ,взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок •־

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері сучасної 

медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та багатостороннього 

співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 



- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння науковими 

знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, інформаційних та 

методичних матеріалів. 

3.2. Сторони у порядку, передбаченому П.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 
- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 
установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 
проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих здібностей, 

виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; 

формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, 

забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, патріотичне виховання 

студентів і т.і.; 

 запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення ־

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов'язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів та 

інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими напрямами і на 

відповідних кафедрах; 

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти у 

спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення кваліфікації 

(стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, що 

проводяться Сторонами. 



6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 
технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при підготовці та 
проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 
інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів спільних 
досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору оформляються як 
публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням науково-
дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі 
Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 грудня 
2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи однієї зі Сторон, 
інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та доповнення, що 
оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій формі та підписаними 
Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то він 
вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його було 
укладено. 
6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 
силу. 

7. Підписи: 

 
 

 

  



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Приватним закладом вищої освіти 

«Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я» 

 

м.Кам'янське        «04»__11___2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Приватний заклад вищої освіти «Дніпровський інститут медицини та громадського 

здоров'я» (далі - Інститут) в особі ректора Лещевої Тетяни Володимирівни (всі разом - 

Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої 

співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування 

взаємних інтересів у науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень 

законів України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали 

цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів і співробітників.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 



3.1.2. Навчально-методична сфера: 

- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями 

та установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального 

процесу, проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей 

особистості, патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 



- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 

- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти 

у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, що 

проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

7. Підписи: 

 

 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Комунальним вищим навчальним 

закладом «Дніпровський базовий медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

м.Кам'янське        « 03 »___09____2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледж)  в особі директора Шаруна Ігоря 

Едуардовича (всі разом – Сторони), враховуючи необхідність налагодження 

взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і 

розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а 

також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та 

наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Обмін досвідом роботи.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я та освіти 

України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших науково-методичних заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 



- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й 

іншу діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його 

мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування), обмін досвідом роботи; 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8.  Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Комунальним закладом вищої 

освіти «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

м.Кам'янське        « 05 »___09____2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Комунальний заклад вищої освіти «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж)  в особі директора Козенко Людмили Олексіївни (всі 

разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої 

співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування 

взаємних інтересів у науковому співробітництві, а також з метою реалізації положень 

законів України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну діяльність», уклали 

цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Обмін досвідом роботи.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я та освіти 

України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших науково-методичних заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 



- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й 

іншу діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його 

мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування), обмін досвідом роботи; 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Комунальним закладом вищої освіти 

"Павлоградський медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" 

 

 

м. Кам'янське        « 03 »___09____2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Комунальний заклад вищої освіти «Павлоградський медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледж)  в особі директора Демиденко 

Володимира Івановича (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження 

взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і 

розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а 

також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та 

наукову-технічну діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Обмін досвідом роботи.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я та освіти 

України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших науково-методичних заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 



- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й 

іншу діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його 

мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування), обмін досвідом роботи; 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Комунальним вищим навчальним 

закладом «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

м. Кам'янське        « 04 »___09____2019 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Комунальний вищий навчальний заклад «Нікопольський медичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради» (далі - Коледж)  в особі директора Капінус Валентини 

Андріївни (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність налагодження взаємовигідної 

двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, розвитку і розширення 

відносин та врахування взаємних інтересів у науковому співробітництві, а також з метою 

реалізації положень законів України «Про вищу освіту», «Наукову та наукову-технічну 

діяльність», уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення навчального та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Обмін досвідом роботи.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я та освіти 

України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних 

розробок, навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших науково-методичних заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 



- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями для співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й 

іншу діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його 

мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з лікувально-профілактичними закладами, організаціями та 

установами охорони здоров'я з метою якісного забезпечення навчального процесу, 

проведення пошуково-аналітичних, науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих 

дверей тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання студентів і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 



- надати можливість обміном досвідом, проходження підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічним і педагогічним працівникам за базовими 

напрямами і на відповідних кафедрах;  

- виконувати умови даного договору. 

5.3. У галузі академічної мобільності учасників освітнього процесу: 

- участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у спільних проектах, викладання, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації (стажування), обмін досвідом роботи; 

- Сторони мають право залучати студентів для участі в культурно-освітніх заходах, 

що проводяться Сторонами. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Дослідження в рамках даного договору здійснюються з використанням обладнання і 

технічних засобів, наявних у сторін. Кожна зі Сторін несе власні витрати при 

підготовці та проведенні спільних робіт. 

6.2. Результати наукової діяльності, отримані в рамках даного договору, є спільною 

інтелектуальною власністю. Сторони мають рівні права з використання результатів 

спільних досліджень. Результати спільних досліджень у рамках даного договору 

оформляються як публікації авторських колективів. 

6.3. Сторони інформують одна одну про свою діяльність, пов'язану з виконанням 

науково-дослідних, методичних та інших робіт за даним договором, 

6.4. Даний договір складений української мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з ініціативи 

однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри його 

розірвання за 15 днів. 

6.6. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.7. Якщо протягом дії даного договору жодна з Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.8. Складено у двох примірниках українською мовою, всі примірники мають однакову 

силу. 

 

7. Підписи: 

 

 



Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та комунальним закладом  

"ГІМНАЗІЯ №8" Кам'янської міської ради 

 

м. Кам'янське        «01» вересня 2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі-Коледж) в особі директора ТИМЧЕНКО Тетяни Миколаївни та 

комунальний заклад "Гімназія №8" Кам'янської міської ради (далі – Гімназія №8) в особі 

директора ЗАНЄГІНА Віктора Олександровича (всі разом - Сторони), враховуючи 

необхідність налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці в освітній сфері між 

Сторонами, розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері навчально-методичної, 

організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється з урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку профільної середньої та фахової 

передвищої освіти з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових шкіл а 

також для підвищення ефективності й якості освіти.  

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється у навчально-методичній сфері: 

- взаємний обмін інформацією про освітні проекти у сфері сучасної освіти в Україні; 

- спільне проведення конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- співпраця при підготовці інформаційних та методичних матеріалів. 

3.2.  Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність, непередбачену цим договором, яка 

спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують можливість використання власної матеріально-технічної бази для 

організації і проведення заходів, передбачених цим договором. 



5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

5.1. Сторони мають право: 

- виступати ініціаторами організації та здійснення освітніх та соціально-культурних 

проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей тощо), 

спрямовані на формування та розвиток особистості здобувачів освіти, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей 

особистості, патріотичне виховання здобувачів освіти тощо; 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання: 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення освітніх та соціально-

культурних проектів, педагогічних, і методичних семінарів та інших форм, 

передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних 

проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- виконувати умови даного договору. 

 

6. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

6.1. Даний договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для 

кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

6.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до    

30 серпня 2025 року. У разі дострокового припинення дії даного договору з 

ініціативи однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована про наміри 

його розірвання за 15 днів. 

6.3. За взаємною згодою Сторін у даний договір можуть бути внесені зміни та 

доповнення, що оформлюються Додатковими угодами, викладеними у письмовій 

формі та підписаними Сторонами. 

6.4. Якщо протягом дії даного договору жодна зі Сторін не вимагала його розірвання, то 

він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах на яких його 

було укладено. 

6.5. Складено в місті Кам'янське «01» вересня 2020 року у двох примірниках 

українською мовою, всі примірники мають однакову силу. 

 

7. Підписи: 
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